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في إنتاج محصول الحمص ) Gaspardo SC-250(تأثیر مسافات وأعماق البذار باستخدام آلة التسطیر 
)Cicer arietinum L.(

محمود حسن رفیقمصعب عبد الواحد محمدسعد عبد الجبار الرجبو
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم المكننة الزراعیة 

الخالصة
٢٠٠٧-٢٠٠٦

وتم ،كانتبمحافظة نینوى و) منطقة الرشیدیة(
صول ) كاسباردو(المیكانیكیة 

نظام )RCBD(.الحمص  نشقة األلواحوب لم كررات وبثالث ما
لمعام٤٤.١و٢٩.٤و١٤.٧حیث احتلت مسافات الزراعة -٨،٩-٦سم ا

.لجم/كغم١١٨٠
اسباردو( لزرا) ك

٤٤.١زراعة
لعمق.  قق ا سم تف١١-٩ح

رت النتائج , ونسبة انحراف خطوط الزراعة وایجابیا في بعض صفات مكونات الحاصل وحاصل البذور ا أش و
١١-٩سم مع العمق٤٤.١ى أن التداخل بین مسافة الزراعةإل

.نسبة االنزالق ضمن المدى المسموح بھ عند ھذه المعاملةوكانتالحاصل وحاصل البذور

المقدمة 

زراعة ھذا المحصول وان تكلفة

كما ) .  ٢٠٠٥،محمد(
) ١٩٨٧(SaxenaوSinghأوضح كل من 

حاصل البذور٢م/(تفوقت معنویا على طرق الزراعة التقلیدیة في صفة  ة  كما أن ) وصف

) ١٩٩٠(البناین ب
اال% ١٥

Al-Juboury)،١٩٩٣واخرون (
اإلمكان)١٩٩٥(SaxenaوSinghدونم،/حاصل البذور كغم ب

٣٠-١٧.٥افات بین الخطوط تتراوح ما بین سفي زراعة محصول الحمص وعلى م
زراعة محصول الحمص بواسطة الباذإن) ١٩٩٦(

) النثر الیدوي (القدیمة 
مالئم ٣٥-٢٥كما الحظ أن أفضل مسافة ما بین الخطوطاألدغالمعدات مكافحة  ة 

سم٦-٥
PatilوMasood)سم٤٠اقل من إن تقلیل المسافات ما بین الخطوط في زراعة محصول الحمص) ١٩٩٨

)٢٠٠١(و/
١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ ٢٦/٣/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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سم أنھ لم یكن ھناك اختالف معنوي١٢و٨و٤لثالثة أعماق من الزراعةاعند دراستھم
/نسبة اإلنبات وأرتفاع النبات وارتفاع أو(الصفات فيسم ١٢و٨

Mohamedو٤)البذور
) ٢٠٠٢(Dahabو

أنیجب األرضالبذور في عملیة وضعأنزیادة في نسبة االنزالق ، كما 
لسوء التھویة ثم إنباتھاعدم إلىالعمق الكبیر یؤدي أنفي وسط رطب مع تماس وتغطیة مناسبة بالتربة حیث 

،(قأن
إنكما أكد. )٢٠٠٥

لغرض معرفةو، یزید من حاصل البذور
ومعرفة أفضل مسافة

.الزراعة الدیمیة أجریت ھذه الدراسة

وطرائقھالبحثمواد
٢٠٠٧-٢٠٠٦ا

٤
ة (، )٢٠٠٧/(٢٧٨

سم ومن ٢٠-١٥القالب بمعدل عمق حراثة الثالثيباستخدام المحراث القرصياألرض، تم حراثة )غرینیة
كانون ثم تنعیم األرض قبل الزراعة بواسطة األمشاط القرصیة المزدوجة 

إیطالیةذات فجاجات معزقیة (SC-250Gaspardoبسطة باذرة الحبوالثاني بوا
١٤.٧فجاج وبمسافة بین الخطوط ١٧م وعدد الفجاجات ٢.٥

تخدمة في /كغم٨٠) 
,ساعة ولجمیع المعامالت أیضا/كم٣.٦سرعة البذار بحدود وتم اختیار، التجربة

)RCBD (ثالث مكررات ب و
سم ١٤.٧األولى(: مكونة من عاملین األول 

إغالقسم عن طریق ٢٩.٤في صندوق البذور والثانیة فعالةجمیع فتحات التغذیة أنحیث 
إغالقسم عن طریق فتح واحدة ٤٤.١والثالثة نفسھا باذرة للأخرى ) و

١١-٩، ٨-٦ .

األقرباختیر محصول فول الصویا لكونھ 
.تنظیم فتحات التغذیةإجراءبعد طي كمیة البذار المحددة في الجدولتعل٤٢و٣٢و١٨السرع 

Gaspardo SC-250وللباذرة المیكانیكیة ) ھكتار/كغم(توزیع البذور حسب المحصول 
الذرةفول الصویاالبزالیاالشعیرالحنطةنوع المحصول

٠.٧٠٠.٦٥٠.٧٥٠.٦٥٠.٧٥الوزن النوعي للبذور

ندوق السرعمؤشر التعییر في ص

١٠٣٤٣٢٣٩٤٢٣٢
١٨٦٤٦٠٧٦٨٠٥٩
٣٢١٢٧١١٣١٥٧١٥٩١٢٤
٤٢١٨٣١٦٠٢٢٨٢٢٨١٨٢
٥٠٢٣٧٢٠٣٢٩٢٢٩٣٢٣٦

-:تم دراسة الصفات التالیة 
االنزالق -١ بة  Baloch-:نس

-:وكما یلي )١٩٩١(وآخرون
تم تسییر-:قیاس السرعة النظریة - أ

م وم٣٠
)١(Vt = (L/Tt) * 3.6 ---------------- (1)

Vt =   Km/h للساحبة السرعة بدون حمل
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L =     m المسافة النظریة
Tt =    Sec الزمن المستغرق بدون حمل

تم تسییر-:قیاس السرعة العملیة -ب
)٢(نفس المسافة نفسھا ومن خالل المعادلة التالیة السابقة تم حساب السرعة العملیة الفعلیة ول

Vp = (L/Tp) * 3.6 --------------- (2)
Vp = Km/h السرعة العملیة للساحبة
Tp = Sec الزمن الفعلي المستغرق

)٣(وعن طریق المعادلة %Spتم حساب نسبة االنزالق 
Sp% = Vt _ Vp / Vt * 100 -------------- (3)

)(صفة االنحراف مابین خطوط الزراعة وذلك بأخذ المسافة ما بین خطوط الزراعةتم حساب-٢

:كما یلي االنحراف 

االنحراف مابین 
% =خطوط الزراعة 

١٠٠×)الفعلیة(بین الخطوط وسط المسافة البینیة مامت- ) النظریة(المسافة البینیة مابین الخطوط  )النظریة(المسافة البینیة مابین الخطوط 

٤٥/٥-٣
لما  ع

.ولجمیع المعامالت واالختالف فقط في مسافات الزراعة تقریبابان كمیة البذار كانت واحدة
٢م/-٤

اعة ولجمیع خطوط الزرتقریباھكتار/كغم٨٠سم وبحدود كمیة بذار٤٤.١،٢٩.٤،١٤.٧المزروعة 
.

٥-)
و) //

.المعدل العام لھاأساس عشرة نباتات أختیرت عشوائیا من كل وحدة تجریبیة وحساب
.ھكتار /أساس وحدة المساحة كغمىاب صفة حاصل البذورعلتم حس-٦

) ١٩٩٠(تم
% .٥باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى 

النتائج والمناقشة
:)١ (
بمقدار االنحراف مابین الخطوط وتجاوزاختالف مسافات الزراعة في صفة نسبة االنزالق

% ٥±أنب%)٠.٣٦، ٠.٣٨،٠.٤٠(
حققت )م طول٥/عدد النباتات(لوحظ ھناك فروقا

٤٤.١أعلى قیمة عددیة عند مسافة زراعة 
ارتفاع . سم٢٩.٤و١٤.٧إلى

سم حیث لم یكن ھناك اختالف معنوي بین ھاتین ٢٩.٤و ١٤.٧النبات فكان أفضل ارتفاع عند مسافة زراعة
٤٤.١١٤.٧المسافتین وتفوقتا معنویا على مسافة الزراعة

و أشار الجدول نفسھ إل،المسافات وسجلت أعلى ارتفاع الوطا قرنة
) (

٤٤.١تفوقت مسافة الزراعة
٤٤.١أن الصنف المستخدم یمیل إلى االفتراش ف

/أعلى عدد من القرنات مع زیادة معنویة في عدد التفرعات الرئیسیة
).١٩٩٨منى وحداد(وھذا یتفق مع ماذكره 

یبین تأثیر مسافات الزراعة في الصفات المدروسة:)١(جدول ال

المسافات
)سم(

نسبة 
االنزالق 

%*

االنحراف 
مابین 

الخطوط 
%*

عدد 
م ٥/النباتات
طول

عدد النباتات 
٢م/المتحققة

ارتفاع 
)سم(النبات

ارتفاع 
أوطأ 
قرنة 

)سم(

عدد التفرعات 
نبات/الرئیسیة

عدد 
نبات/القرنات

حاصل 
البذور

)ھكتار/كغم(

ج١٦٨٢.٦٠ج٢٢.٩٣ج٤.٠٠أ٢١.١٦أ٤٨.٦٥أ٢٣.١٢ج١٤.٧٩.٨٦٥.٣٨١٧.٠٠
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ب١٨٦٠.٣٨ب٢٦.١٨ب٤.٣٦ب١٨.٩٦أ٤٨.١١ب٢١.٥٣ب٢٩.٤٩.٣٣٥.٤٠٣١.٦٦
أ٢٠٨٩.١٥أ٢٩.١٥أ٤.٦٨ج١٧.٠٣ب٤٧.٣١ج١٩.٨٤أ٤٤.١٩.٥٦٥.٣٦٤٤.٣٣

 ھي األفضلاألقلالقیمة

البذار الختالف أن)٢(:
لعمق ١١-٩حیث تفوق العمق وط الزراعة نسبة االنزالق واالنحراف ما بین خطمعنویا في صفتي  لى ا سم ع

سلباإلى أن بزیادة عمق الزراعة تزداد قوة السحب المطلوبة والتي تؤثرالسببویرجع٨-٦
)٢٠٠٥ (

تأثقد
على % ١١٠.٨٧-٩بزیادة العمق 

ارنة م طول٥/ھي النسبة المسموح بھا، وتف% ٥أناعتبار  مق
نة في إلىسم ویرجع السبب ٨-٦بعمق الزراعة  مخزو ل بة ا لرطو األعماقا

من االعماق السطحیة وبالتالي زیادة في الكثافة النباتیة مماأفضلبشكل 
فضل النتائج ١١-٩سجل العمقو، )٢٠٠٠،العبادي،  ١٩٩٩، LossوSiddique(مااكده ھذاالبذور و سم أ

٨-٦مقارنة بالعمق

، كما ازداد ) ٢٠٠٥(ى
/الرئیسیة 

أعالهتاثیراً معنویاً على زیادة عدد النباتات النا
) . ٢٠٠١(عباس ومراد یتفق مع مكونات الحاصل قد أثر ایجابیاً في رفع إنتاجیة الحاصل وھذا 

تأثیر أعماق البذار في الصفات المدروسةیبین:)٢(جدول ال

األعماق
)سم(

نسبة 
االنزالق

%*

االنحراف 
مابین 
الخطوط

%*

عدد 
م ٥/النباتات
طول

عدد 
النباتات 

٢م/المتحققة

ارتفاع 
النبات

)سم(

ارتفاع 
أوطأ 
قرنة

)سم(

عدد 
التفرعات 

نبات/الرئیسیة

عدد 
نبات/القرنات

حاصل 
البذور

)ھكتار/كغم(

ب٢٥.٨٢١٧٨٤.٦٩ب٤.٣١ب١٨.٦٧ب٢٠.٤٩٤٧.٥٥ب٢٩.٦٦ب٤.٨٨ب٨٤.٤١-٦
أ٢٦.٣٥١٩٧٠.٠٧أ٤.٣٨أ١٩.٤٣أ٢٠.٥٠٤٨.٥٠أ٣٢.٣٣أ٥.٨٧أ١١١٤.٧٦-٩
ھي األفضلاألقلالقیمة * 

:-)٣ (

سم وع١١-٩على عمق
)١٩٩٠ (

/٥
فة البذور أنإلىسم أعلى عدد من النباتات النامیة٤٤.١سم مع مسافة زراعة ١١-٩بذار  كثا

تحققة في الخط كانت أكثر مقارنة بالمسافات األخرى لم ات ا أن عدد النبات ٢١٤.٧م/كما 
١١-٩

املة، كما سجلالزراعة داخل وحدة المساحة مع عمق مثالي لتلك المسافة مقارنة ببقیة المعامالت لمع فس ا ت ن

Baumheckes. وبالتالي سوف یزداد طول النبات و
أما ،)١٩٧٦(

) نبات/عدد القرناتنبات،/ارتفاع اوطا قرنة ، عدد التفرعات الرئیسیة(بالنسبة لبقیة صفات مكونات الحاصل 
ف

١١-٨،٩-١٤.٧٦
لحمصالمیكانیكي محصول ا ل

١١-٩و٨-٦) ١٩٨٣(
٤٤.١

)Saxena
).Singh١٩٩٥و Saxena،١٩٨٧وآخرون 
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یبین تأثیر التداخل بین مسافات الزراعة وأعماق البذار في الصفات المدروسة:)٣(جدول ال

المسافات
)سم(

األعماق
)سم(

نسبة 
االنزالق

%*

االنحراف 
مابین 
الخطوط

%*

عدد 
النباتات 

م ٥/
طول

ت عدد النباتا
٢م/المتحققة

ارتفاع 
النبات 

)سم(

ارتفاع 
أوطأ 

)سم(قرنة

عدد 
التفرعات 
الرئیسیة

نبات/ 

عدد 
القرنات

نبات/ 

حاصل 
البذور

)ھكتار/كغم(

١٤.٧
٨٤.٧٦-٦

ب
٤.٨٦

ب
١٦.٠٠

ھـ
٢١.٧٦

ب
٤٧.٩٠
ب ج

٢٠٧٣
أ

٤.٠٠
د

٢٢.٥٦
ج

١٥٦٠.٣٧
ج

١١١٤.٩٦-٩
أ

٥.٩٠
أ

١٨.٠٠
ھـ

٢٤.٤٩
أ

٤٩.٤٠
أ

٢١.٦٠
أ

٤.٠٠
د

٢٣.٣٠
ج

١٨٠٤.٨٣
ب

٢٩.٤
٨٤.١٠-٦

ب
٤.٨٦

ب
٣٠.٣٣

د
٢٠.٦٢
ب ج

٤٧.٨٠
ب ج

١٨.٦٦
ب

٤.٣٣
ج

٢٥.٩٠
ب

١٧٨٩.٠٣
ب

١١١٤.٥٦-٩
أ

٥.٩٣
أ

٣٣.٠٠
ج

٢٢.٤٤
ب

٤٨.٤٣
أ ب

١٩.٢٦
ب

٤.٤٠
ج

٢٦.٤٦
ب

١٩٣١.٧٣
ب

٤٤.١
٨٤.٣٦-٦

ب
٤.٩٣

ب
٤٢.٦٦

ب
١٩.١٠

ج
٤٦.٩٦

ج
١٦.٦٣

ج
٤.٦٠

ب
٢٩.٠٠

أ
٢٠٠٤.٦٧

أ ب
١١١٤.٧٦-٩

أ
٥.٨٠

أ
٤٦.٠٠

أ
٢٠.٥٧
ب ج

٤٧.٦٦
ب ج

١٧.٤٣
ج

٤.٧٦
أ

٢٩.٣٠
أ

٢١٧٣.٦٣
أ

ھي األفضلاألقلالقیمة * 

:من خالل ھذه الدراسة نستنتج مایلي
في زراعة محصول الحمص مع) كاسباردو(استخدام باذرة الحبوب المیكانیكیة إمكانیة-١

.كمیة البذار الموصى بھا 
تسمح إلىباإلضافةحاصل للبذور أعلىسم لكونھا حققت ٤٤.١اعتماد مسافة الزراعة إمكانیة-٢

تكون الرطوبة مثالیة  أنعلى األدغالالعازقات بین الخطوط لغرض مكافحة أسلحةبمرور 
السطحیةباألعماقللبذور مقارنة حاصل أفضلسم لكونھ یحقق ١١-٩استخدام عمق الزراعة -٣

EFFECT OF ROW SPACE AND SOWING DEPTH USING SEED DRILL
(GASPARDO SC-250) IN CHICKPEAS ( CICER ARIETINUM L.) CROP

PRODUCTION
Saad Abdul Jabbar Al-Rajaboo         Mosab Abd Al-wahid  mohammed

Mahmood Hasan Al-Byati
Collage of Agriculture and Forestry/ University of Mosul / Iraq

ABSTRACT
The study was conducted during seasons 2006-2007 in semi assured rainfed

region (Rashedyi Region) with silty clay soil, to know the possibility of using seed
drill (Gaspardo SC-250) and  its effects in some characteristics of mechanization and
planting of chickpea.(RCBD) was designed split plot design on three replication, the
main plot were employed for different spacing planting (14.7, 29.4, 44.1) cm and
sub plots were employed sowing depths (6-8 , 9-11) cm . The results indicated that
the possibility of using seed drill (Gaspardo SC-250) for planting chickpeas at a
distance (44.1) cm because it achieved the highest results on some yield and its
component were compared with others and less deviation ratio between  the rows
.Data also indicated that sowing depth (9-11) cm achieved significant differences
for slippage percentage , deviation among planting rows, and crop yield .the
interaction between achieved row spacing (44.1) cm with sowing depth (9-11) cm
has achieved  the best results on growth and yields properties.

المصادر
تأثیر أعماق الزراعة بالبذار المیكانیكي على ). ١٩٨٥(البنا ، عزیز رمو، محمد ثناء حسان ، سعد عبد الجبار أسمیر 

العلیل وبكرة جو ،كلیة الزراعة ،الحاصل ومكوناتھ للحنطة تحت ظروف الزراعة الدیمیة في منطقتي حمام 
.١٦٩-١٥٩):١(٣كلك ،مجلة زانكو،أسكي



٢٠٠٩) ١(العدد ) ٣٧(المجلد (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین

معدات تھیئة التربة ،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،جامعة الموصل ،دار الحكمة ). ١٩٩٠(البنا، عزیز رمو 
.للطباعة والنشر

رة التعلیم العالي والبحث العلمي معدات البذار والزراعة ،وزا) . ١٩٩٠(البنا، عزیز رمو وناطق صبري حسن 
.،جامعة الموصل

المدخل إلى إنتاج المحاصیل الحقلیة ، وزارة التعلیم ).١٩٩٦(یونس عبد القادر علي الجنابي ، محسن علي احمد ،
.العالي والبحث العلمي ،جامعة الموصل

یة ، وزارة التعلیم العالي والبحث الزراعلألبحاثاإلحصائیة، الطرق )١٩٩٠(داؤد ، خالد محمد وزكي عبد الیاس 
.العلمي ، جامعة الموصل ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر 

استخدام باذرات الحبوب لزراعة محصول العدس في شمال إمكانیةدراسة ) ٢٠٠٥(السلیفاني ، انھار محمد سعید 
.العراق ، رسالة ماجستیر كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل 

الحمص أصنافبعض وإنتاجتأثیر مواعید الزراعة والكثافة النباتیة في نمو ). ٢٠٠٠(، أمجد عبد هللا أحمد العبادي
)Cicer arietinum L. (في شمال العراق ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل.

وناتھ لثالثة أصناف من الحمص ،مجلة تأثیر عمق الزراعة في الحاصل ومك). ٢٠٠١(عباس ،عواد ،سلو سیتو مراد 
.٥٣-٤٥:)١(٦الزراعة العراقیة ،

.جمھوریة العراق، محافظة نینوى ) . ٢٠٠٧(قسم التخطیط / مدیریة زراعة نینوى
استخدام بعض باذرات الحبوب في زراعة محصول الحمص، إمكانیةدراسة ) . ٢٠٠٥(محمد ، مصعب عبد الواحد 

. راعة والغابات، جامعة الموصل رسالة ماجستیر، كلیة الز
مرحلة –دراسة میكنة حصاد المحاصیل الواطئة بالجمھوریة العراقیة ) . ١٩٨٣(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

.ثانیة ، جامعة الدول العربیة ،الخرطوم 
، مجلة حقول العدسفيلإلعشابالمكافحة المیكانیكیة والكیمیائیة إمكانات). ١٩٩٨(حداد عاطف و، صبحيمنى

. ١٢٠-١٠٩): ٣٢(بحوث جامعة حلب ، سلسلة العلوم الزراعیة، العدد 
Al-Juboury H.H., K. Neami and S.S, Murad (1993). Effect of phosphorous fertilizer, row

spacing and seeding rate on the yield of lentil "The first Scientific Conference of
Field cropes Research proceeding , Baghdad –Iraq p.138-151.
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